
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 219/2012 

Objeto: Planejamento e avaliação da construção de sistemas de informação para aprimoramento, 

ampliação e qualificação da informação sobre HIV/Aids, no âmbito do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Especificação e Análise de Requisitos;  
 Pesquisa em referência bibliográfica; 
 Especificação e representação do modelo lógico de banco de dados; 
 Descrição das telas;  
 Implementação e Testes: Definição e geração de novos programas;  
 Implantação dos programas computacionais desenvolvidos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12/11/2012 a 08/11/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao  Módulo de permissão de acesso ao SisLog-
Lab – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais, destinado aos Laboratórios e Coordenações 
Estaduais/Municipais que controlam o recebimento de kits para execução de exames de CD4, Carga Viral do 
HIV, genotipagem, Carga Viral da Hepatite Viral, Teste Rápido do HIV, Teste Rápido da Sífilis e Teste Rápido 
da Hepatite Viral. 
2 -  Documento técnico contendo código fonte correspondente ao   Módulo de controle do RECEBIMENTO DE 

INSUMOS (KIT) no SisLog-Lab – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais, para execução dos 
exames de CD4, Carga Viral do HIV, genotipagem, Carga Viral da Hepatite Viral, Teste Rápido do HIV, Teste 
Rápido da Sífilis e Teste Rápido da Hepatite Viral. 
3 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao   Módulo de preenchimento do MAPA – 
instrumento logístico para controle de estoque, no SisLog-Lab – Sistema de Controle Logístico de Insumos 
Laboratoriais, para controle logístico dos kits de execução de exames de CD4, Carga Viral do HIV, 
genotipagem, Carga Viral da Hepatite Viral, Teste Rápido do HIV, Teste Rápido da Sífilis e Teste Rápido da 
Hepatite Viral. 
4 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao   Módulo de preenchimento do BOLETIM – 
instrumento logístico para detalhamento do consumo, no SisLog-Lab – Sistema de Controle Logístico de 
Insumos Laboratoriais, para controle logístico dos testes executados referente aos exames de CD4, Carga Viral 
do HIV, genotipagem, Carga Viral da Hepatite Viral, Teste Rápido do HIV, Teste Rápido da Sífilis e Teste 
Rápido da Hepatite Viral. 
5 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao   Módulo de RELATÓRIOS de Insumos, Mapas 
e Boletins dos exames de CD4, Carga Viral do HIV, genotipagem, Carga Viral da Hepatite Viral, Teste Rápido 
do HIV, Teste Rápido da Sífilis e Teste Rápido da Hepatite Viral. 
6 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo de manutenção das tabelas básicas 
essenciais para o preenchimento da PAM – Programação Anual de Metas e do Monitoramento das Ações 
programadas. 
7 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo de Monitoramento físico/financeiro 
das ações pactuadas na PAM – Programação Anual de Metas, utilizando o SisIncentivo, em cumprimento à 
Política de Financiamento das Ações em HIV/Aids/HV e outras DST. 
8 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao  Módulo de relatórios gerenciais e 
operacionais utilizados pelos usuários do SisIncentivo. 

5 – Qualificação 

Código 219/2012 – Analista de sistemas. 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 7 (sete) anos em desenvolvimento ou manutenção de sistemas de informação. 
Requerida experiência em sistemas corporativos. 
Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL . 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 19/10/2012 a 23/10/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

 



 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 220/2012 

Objeto: Elaboração de estudo técnico para implementação de procedimentos ao Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação (SGSI) com vistas à redução de incidentes, proteção e recuperação de dados 

do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento e análise de requisitos para implementação das ações para Manuseio de Mídias. 
 Levantamento de dados referente à produção do documento; 
 Levantamento e análise de requisitos para implementação das ações de Gestão de Mudanças no 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst/Aids e Hepatites Virais; 
 Análise da estruturação do software CA Arcserver D2D. 
 Consolidação das informações coletadas. 
 Sistematização da proteção e recuperação de dados. 
 Reunião com as áreas técnicas; 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12/11/2012 a 08/11/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 99.938,00 (noventa e nove mil, novecentos e trinta e oito reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo plano de atualização do Servidor de Stream, responsável pelas realizações de  
transmissões ao vivo do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Dst/Aids e Hepatites Virais. 
2 - Documento técnico contendo projeto de implantação da ferramenta de proteção e recuperação de dados - 
CA Arcserver D2D – para o servidor de banco de dados Sybase – Glenfidsh. 
3 - Documento técnico contendo projeto para implementação das ações inerentes à Gestão de Mudanças no 
ambiente do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST/Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo projeto de instalação e configuração da ferramenta de proteção e 
recuperação de dados - CA Arcserver D2D - no servidor de Correio Eletrônico EX-CCR-01. 
5 - Documento técnico contendo estudo sobre a viabilidade de implantação de infraestrutura de proteção e 
recuperação de dados para o servidor de virtualização SVM100 através da ferramenta CA Arcserver D2D. 
6 - Documento técnico contendo proposta de solução para recuperação de dados do servidor físico WEB 
Cardhu através da ferramenta CA Arcserver D2D.  
7 - Documento técnico contendo estudo sobre a viabilidade de utilização de restaurações rápidas através da 
ferramenta CA Arcserver D2D para o servidor de banco de dados SQL – Singleton. 
8 - Documento técnico contendo projeto para implementação das ações inerentes ao Manuseio de Mídias 
(ópticas ou magnéticas) e documentos (impressos ou eletrônicos) que contenham informações do Sistema de 
Gestão da Segurança da Informação (SGSI) para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST/Aids e Hepatites Virais, com o propósito de redução de incidentes. 

5 – Qualificação 

Código 220/2012 – Analista de redes. 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 9 (nove) anos na área de redes.   
Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, configuração e instalação 
de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes locais e remotas, configuração e instalação de 
internet e correio eletrônico. 
Domínio em segurança de dados. 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 19/10/2012 a 23/10/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

 

 



 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 221/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações relacionadas à implementação de sistemas de informação por meio 

da codificação de códigos-fonte com vistas a ampliação e qualificação da informação sobre HIV/aids e 

Hepatites Virais para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle  DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de informações com o objetivo de especificar as manutenções evolutivas; 
representação e ajustes do domínio do problema. 

 Levantamento de requisitos inerentes às aplicações dos sistemas. 
 Elaborar artefato (código fonte em linguagem PHP, ASP e Power Builder) em conformidade com os 

requisitos levantados. 
 Reuniões com equipe e áreas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais; 
 Ajuste do modelo físico de banco de dados; 
 Análise de documentação suporte. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12/11/2012  a 08/11/2013  

3 – Valor do Contrato 

R$ 91.800,00  (noventa e um mil e oitocentos reais) 

4 – Produtos 

1 -  Documento técnico contendo código fonte referente ao Módulo de Controle de permissão de acesso ao 
Sistema de Controle de Exames Laboratoriais de Genotipagem do HIV (SISGENO) para Laboratórios, Médicos 
de Referência em Genotipagem e usuários do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids 
e Hepatites Virais. 
2 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo de Laboratórios de Referência em 
Genotipagem do HIV, para digitação dos Formulários A e B e upload de arquivos (Algoritmo Brasileiro, 
Algoritmo Trugene e sequências genéticas) com solicitação de Remanejamento de Amostras pelo Ministério da 
Saúde. 
3 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo destinado aos Médicos de Referência 
em Genotipagem do HIV para Consulta às Solicitações de Exames de Genotipagem (Formulários A e B), 
preenchimento e impressão da Interpretação Clínica (Formulário C) do Sistema de Controle de Exames 
Laboratoriais de Genotipagem do HIV (SISGENO). 
4 - Documento técnico contendo código fonte referente ao Módulo de Relatórios do Sistema de Controle de 
Exames Laboratoriais do HIV (SISGENO), utilizados por Laboratórios e Médicos de Referência em 
Genotipagem. 
5 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo Gerencial do Sistema de Exames 
Laboratoriais (SISCEL) e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais de Genotipagem (SISGENO), destinado 
às Coordenações Estaduais/Municipais. 
6 - Documento técnico contendo código fonte referente ao Módulo de Controle de Permissão de Acesso ao 
SisIncentivo, destinado às Coordenações Estaduais/Municipais, População Geral e Usuários do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
7 - Documento técnico contendo código fonte correspondente à elaboração da Programação Anual de Metas 

(PAM), destinado à digitação das Metas e Ações a serem realizadas por Estados e Municípios através do 
SisIncentivo, em cumprimento à Política de Financiamento das Ações em HIV/Aids/HV e outras DST. 
8 - Documento técnico contendo código fonte correspondente ao Módulo de Repasse de Recursos Financeiros 
para Transferência Automática Fundo a Fundo na forma de Incentivo no SisIncentivo. 

5 – Qualificação 

Código 221/2012 – Analista de sistemas. 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 7 (sete) anos em desenvolvimento ou manutenção de sistemas de informação.  
Requerida experiência em sistemas corporativos. 
Experiência em implementação de sistema e serviços e SQL. 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 19/10/2012 a 23/10/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 



 

 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 222/2012 

Objeto: Implementação de novos recursos tecnológicos que visam melhorar a qualidade e oferecer 

maior segurança ao ambiente de Tecnologia da Informação, garantindo disponibilidade, 

confidencialidade das informações custodiadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise da política, processos e procedimentos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, 
relevantes para a gestão de riscos e a melhoria da segurança da informação; 

 Análise da operação da política, controles, processos e procedimentos do Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação; 

 Avaliação do desempenho do sistema de gestão, através de auditorias internas e implementação de 

monitoramentos proativos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

12/11/2012 a 11/11/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da política de segurança da informação do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
2 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da norma de Uso de Correio eletrônico do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
3 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da Norma de Backup do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da Norma de utilização da internet do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da Norma de Gestão de Capacidade do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da Norma de segurança quanto a Entrega de Serviço 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
7 - Documento técnico contendo análise e reestruturação da Norma de Controle de Acesso Lógico a rede de 
Dados do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 222/2012 – Analista de redes 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 8 (oito) anos na área de redes. 
Domínio dos sistemas operacionais Windows NT/NT, Windows 2003 Server ou Linux, configuração e instalação 
de roteadores, switch, hub, cabeamento estruturado, redes locais e remotas, configuração e instalação de 
internet e correio eletrônico. 
Domínio em segurança de dados. 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 19/10/2012 a 23/10/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  
 

Observações: 

Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 

Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e 

controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 


